


CONHEÇA  
A TIM
Investimentos em  
infraestrutura com menor  
impacto ambiental

A TIM Participações S.A. opera com serviços de telefonia mó-
vel, fixa, longa distância e transmissão de dados. Segunda maior 
operadora de telefonia móvel do Brasil, a companhia manteve a 
liderança no segmento pré-pago e alcançou uma base de 73,4 
milhões de clientes em 2013.

Firmada em suas linhas estratégicas, a TIM colocou em prática 
as prioridades do ano, apresentando resultados positivos, tan-
to operacionais quanto financeiros. Para isso, investimos R$ 3,9 
bilhões em 2013, sendo R$ 3,5 bilhões alocados para moderni-
zação e ampliação de nossa infraestrutura de rede e TI (Tecno-
logia da Informação).

Por meio de uma abordagem inovadora, econômica e com me-
nor impacto ambiental, a companhia adotou o modelo de com-
partilhamento de infraestrutura RAN sharing com outra operado-
ra, dando início ao funcionamento do 4G da TIM no país. Além 
de permitir a redução dos custos do investimento inicial, a ini-
ciativa reduz o consumo de energia – e, consequentemente, as 
emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) – e prevê que serão 
poupadas mais de 500 toneladas de material até 2016.

TIM NO BRASIL

TIM CELULAR
Operadora de telefonia móvel com atuação em todo o Brasil e 
provedora de infraestrutura e soluções de comunicação de alto 
desempenho nas principais cidades do país, a TIM Celular é lí-
der no segmento pré-pago.

INTELIG
Provedora de telefonia fixa de voz e dados, a Intelig oferece so-
luções integradas e customizadas ao mercado corporativo com 
abrangência nacional e internacional. A companhia tem rede 
de fibras ópticas instalada em 500 mil quilômetros, de Norte a 
Sul do Brasil.

DESTAQUES 2013

INFRAESTRUTURA E REDE
Com foco na ampliação e na modernização da rede com fibra 
óptica de última geração em todo o país, a TIM encerrou 2013 
com a conclusão de 95% das duas primeiras fases do projeto 
Fiber-To-The-Site (FTTS), que leva a fibra até a antena, em 39 
grandes cidades brasileiras.

INSTITUTO TIM
Em julho de 2013, a TIM fundou o Instituto TIM para consolidar 
a estratégia de investimento social privado da empresa. O prin-
cipal objetivo é criar e potencializar recursos estratégicos para 
a democratização da ciência, tecnologia e inovação, promoven-
do o desenvolvimento humano e utilizando a tecnologia móvel 
como um dos principais habilitadores.

SUSTENTABILIDADE
Reafirmando a busca por uma atuação mais sustentável, a ope-
radora foi confirmada, em 2013, pelo sexto ano consecutivo, no 
Índice de Sustentabilidade (ISE) e selecionada, pelo quarto ano, 
para integrar o Índice Carbono Eficiente (ICO2), ambas cartei-
ras da BM&FBovespa.

VALORES
• Pró-atividade
• Transparência
• Velocidade
• Excelência profissional

• Foco no cliente
• Espírito de equipe
• Inovação
• Espírito empreendedor

MISSÃO
Estar próximo ao cliente, oferecendo possibilidades inovadoras 
de conectividade, focando em suas expectativas e necessidades 
diversificadas, contribuindo como agente de evolução social por 
meio de uma gestão sustentável.

VISÃO
Ser a escolha número um dos clientes, oferecendo serviços ino-
vadores e de alta qualidade, tornando-se referência de rentabili-
dade do mercado de telecomunicações no Brasil.

73,4
milhões de clientes – 
crescimento de 4,3% 
em 2013

47mil
quilômetros de rede 
de longa distância 
implantados

39
cidades atendidas 
pelo projeto 
Fiber-To-The-Site 
(FTTS), que leva  
a fibra até a antena, 
com 95% das fases  
1 e 2 concluídas
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GOVERNANÇA  
CORPORATIVA
Condução dos negócios  
com ética e transparência

Comprometida com o mais alto nível de governança corporati-
va, a TIM é uma sociedade de capital aberto, administrada por 
um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, e su-
pervisionada por um Conselho Fiscal. O Conselho de Adminis-
tração conta com o apoio de três comitês: o Comitê de Remu-
neração; o Comitê de Controle e Riscos; e o Comitê de Auditoria 
Estatutária (CAE).

Desde 2011, a companhia se mantém na dianteira do setor em 
relação à estrutura de governança, sendo a única empresa de 
telecomunicações listada no Novo Mercado. Esse segmento da 
BM&FBovespa é composto por ações de empresas que se com-
prometem, voluntariamente, com a adoção de boas práticas e a 
divulgação de informações adicionais em relação ao que é exi-
gido pela legislação.

Para integrar o Novo Mercado, a companhia converteu as suas 
ações preferenciais em ações ordinárias, que conferem a todos 
os acionistas direito de voto em assembleias gerais. Dessa for-
ma, a TIM conduz os seus negócios com ética e transparência 
e ainda compõe as carteiras do Índice de Governança Corpora-
tiva Diferenciada (IGC) e do Índice de Ações com Tag Along Di-
ferenciado (Itag).

PERENIDADE DOS NEGÓCIOS

A TIM é signatária, desde 2008, dos dez princípios estabeleci-
dos pelo Pacto Global, que inspiraram a adoção de códigos e 
políticas pelo Grupo Telecom Italia e pela companhia. Esse con-
junto de diretrizes contribui para direcionar uma gestão ética 
e responsável, reforçando o compromisso com questões refe-
rentes a direitos humanos, meio ambiente, trabalho e comba-
te à corrupção.

Em maio de 2013, foi aprovado pelo Conselho de Administração 
(CDA) o novo Código de Ética e de Conduta da TIM, que expri-
me os valores fundamentais da empresa: transparência, hones-
tidade e lealdade. São destinatários desse código os órgãos so-
cietários, empregados, executivos, prestadores de serviços da 
TIM, assim como colaboradores e terceiros que tenham relações 
de negócios com a companhia. 

ASSEMBLEIA GERAL

COMITÊ DE 
AUDITORIA ESTUTÁRIA

COMITÊ  
DE REMUNERAÇÃO

COMITÊ DE CONTROLE 
E RISCOS

DIRETORIA COLEGIADA

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

Ainda em 2013, foram publicadas a Política de Contratação 
com Partes Interessadas, a Política de Privacidade de Dados de 
Clientes e a Política de Gestão de Riscos Corporativos. Outros 
códigos e políticas estabelecidos internamente pela companhia 
para garantir a qualidade e a eficiência de suas operações (dis-
poníveis para download no site da TIM):

· Código de Conduta para os Negócios;
· Política de Responsabilidade Social;
· Política de Engajamento;
· Política de Mudanças Climáticas;
· Política Ambiental;
· Política de Relacionamento com Fornecedores;
· Política de Defesa da Concorrência;
· Política de Comunicação e Marketing.

CERTIFICAÇÕES
Sempre em busca da melhoria contínua dos seus processos in-
ternos e dos serviços prestados aos seus clientes, a TIM man-
teve duas importantes certificações internacionais, que recebe-
ram ampliação em 2012: a ISO 9001:2008 e a ISO 14001:2004, 
que atestam, respectivamente, a qualidade dos serviços presta-
dos em rede e faturamento e a preservação ambiental de geren-
ciamento e operação da rede TIM Celular.

INSTÂNCIAS DA GOVERNANÇA  
CORPORATIVA
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ENGAJAMENTO DOS PÚBLICOS

A TIM acredita que é por meio da comunicação com seus 
stakeholders que se estabelece e fortalece um processo de en-
gajamento. Além de criar a Política de Engajamento, em 2012, 
um novo teste de materialidade foi realizado no início de 2014. 
Esse processo contou com o envolvimento de colaboradores, 
fornecedores, parceiros comerciais, clientes e representantes 
do governo, a fim de identificar os temas mais relevantes para a 
empresa, de acordo com a percepção dos impactos nos públi-
cos com os quais se relaciona.

Buscando atender cada vez melhor seus clientes, a TIM realiza, 
por meio de institutos externos especializados, pesquisas men-
sais de avaliação de satisfação. Além disso, são feitas duas pes-
quisas semestrais e uma anual em âmbito nacional, nas quais 
os usuários avaliam todas as áreas de relacionamento da com-
panhia. Em 2013, a média de satisfação com o atendimento foi 
de 7,47 e de satisfação geral com a empresa foi de 7,92 (em 
uma escala de 0 a 10).

Em 2013, a TIM também adotou o conceito de multicanalida-
de, que consiste em disponibilizar canais alternativos de contato 
para ampliar e facilitar o atendimento das demandas dos usuá-
rios e, ao mesmo tempo, aprimorar os canais já existentes. Eles 
são oferecidos no site Portas Abertas, na seção de atendimento 
ao cliente, em forma de aplicativos para smartphones, chat on-
-line e melhorias constantes.

O site Portas Abertas foi lançado em fevereiro de 2013 e permi-
te aos consumidores acompanhar a evolução da rede da em-
presa e as ações de melhoria em diversas áreas, reforçando o 
compromisso com a qualidade e a transparência. Por meio do 
portal, a empresa divulga os mapas de cobertura e os indica-
dores de investimento de todo o país, além de endereçar os 

comentários dos usuários por meio de site específico e de um 
aplicativo móvel para smartphones. Ao longo do ano, foram con-
tabilizados mais de 400 mil contribuições e mais de 1 milhão de 
acessos à plataforma.

INEXISTÊNCIA DE QUEDA PROPOSITAL

Em maio de 2013, a TIM recebeu o parecer final da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel), mostrando a inexistência 
de qualquer indício de queda proposital de chamada dos clien-
tes do plano Infinity. Esse fato comprovou que as alegações di-
vulgadas precocemente na mídia, no final de 2012, estavam 
equivocadas. Orientada pela ética em seus relacionamentos, a 
companhia averiguou os casos de queda de ligações por meio 
de duas instituições independentes, que atestaram não exis-
tir qualquer evidência nas Centrais Telefônicas e na Solução de 
Rede Inteligente Ericsson que indicassem formas propositais ou 
intencionais de promover desconexões na rede de Serviço Mó-
vel Pessoal (SMP).

Lançado em 2013, o site Portas 
Abertas permite aos clientes 
acompanhar a evolução da rede  
e as ações de melhoria em diversas 
áreas, reforçando o compromisso 
da TIM com a qualidade e a 
transparência. Mais de 1 milhão 
de acessos ao portal foram 
contabilizados no ano
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ESTRATÉGIAS  
E PERSPECTIVAS
Investimentos em  
qualidade de rede para  
uma maior eficiência

A infraestrutura foi a principal prioridade da TIM em 2013, em 
prol, especialmente, da melhoria da qualidade da rede. A com-
panhia integra o consórcio LT Amazonas e, em agosto, finalizou 
o trecho Tucuruí (PA) e Manaus (AM). Foram implantados mais 
de 1,7 mil quilômetros de fibra óptica nessa etapa do plano de 
investimentos na região Norte, para os quais foram destinados 
R$ 200 milhões.

A TIM tem investido mais de R$ 700 milhões em sistemas  
de TI (Tecnologia da Informação) para suportar novos  
processos e produzir benefícios, como melhorar a agilidade  
e a qualidade no atendimento. A nova plataforma de CRM 
(Customer Relationship Management), por exemplo, vai  
aumentar a capacidade de resposta imediata às chamadas dos 
clientes no call center.

Outros importantes projetos também foram desenvolvidos, como 
os pilotos de small-cells (pequenas antenas, importantes para 
garantir a qualidade da nova rede 4G) e o Wi-Fi, que se tornou 
disponível em 22 aeroportos de 13 estados, com maior cober-
tura em São Paulo. 

O Plano de Banda Larga Móvel (Mobile Broadband-MBB) fe-
chou o ano em 39 cidades. E o Fiber-To-The-Site (FTTS), que 
leva a fibra até a antena, encerrou o ano tendo finalizado a se-
gunda fase em 95% dos sites, em cerca de 40 cidades. Até 
2016, mais de 200 cidades serão beneficiadas.

De acordo com o Plano de Ações de Melhoria, aprovado pela 
Anatel em 2012, a companhia vai investir R$ 10,9 bilhões para 
melhorar a qualidade de rede e atendimento até o final de 2014.

 
COMPROMISSOS DA TIM

PACTO GLOBAL
Iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o Pacto 
Global tem como objetivo mobilizar a comunidade empresarial 
para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores funda-
mentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos hu-
manos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à cor-
rupção. Aderido pela TIM, em 2008, o Pacto Global é composto 
por dez princípios, que fazem parte da estratégia, da cultura e 
das operações diárias da organização.

DIREITOS HUMANOS
1  As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos 

humanos reconhecidos internacionalmente; e
2  Assegurar-se de sua não participação em violações 

desses direitos.

TRABALHO
3  As empresas devem apoiar a liberdade de associação  

e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
4  A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou com-

pulsório;
5  A abolição efetiva do trabalho infantil;
6  A eliminação da discriminação no emprego.

MEIO AMBIENTE
7  As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos 

desafios ambientais;
8  Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilida-

de ambiental;
9  Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias am-

bientalmente amigáveis.

CORRUPÇÃO
10  As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 

formas, inclusive extorsão e propina.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
É uma organização não governamental que desenvolve diretri-
zes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. Ado-
tado pela TIM desde 2008, o padrão é o mais aceito interna-
cionalmente.

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)
Pelo sexto ano consecutivo, a TIM integra a carteira do ISE, cria-
da pela BM&FBovespa em conjunto com entidades como o Ins-
tituto Ethos e o Ministério do Meio Ambiente. O ISE tem o ob-
jetivo de ser um referencial para os investimentos socialmente 
responsáveis.

CDP 
É uma organização não governamental, que reúne a  
maior base de dados mundial de informações corporativas 
sobre mudanças climáticas. Desde 2007, a TIM responde  
ao questionário do CDP sobre as suas emissões de GEE (Ga-
ses de Efeito Estufa) e a sua estratégia com relação às mudan-
ças climáticas. 
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EMPRESAS PELO CLIMA (EPC)
Desde 2010, a TIM participa da Plataforma Empresas pelo  
Clima (EPC). A iniciativa voluntária, coordenada pelo Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da FGV (GVCes), tem como objeti-
vo mobilizar, sensibilizar e articular lideranças empresariais para 
a gestão e a redução das emissões de GEE.

ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)
A companhia integra a carteira do Índice Carbono  
Eficiente (ICO2), da BM&FBovespa, desde a sua criação, em 
2010, com o compromisso de aferir, divulgar e monitorar suas 
emissões de GEE. 

GREENHOUSE GAS PROTOCOL (GHG PROTOCOL)
A TIM desenvolve o inventário de emissões seguindo as diretri-
zes do GHG Protocol, com metodologia internacional, que per-
mite realizar o mapeamento dos principais pontos de melhoria 
na gestão de emissões.

SERVIÇOS, PLANOS E PRODUTOS

TELEFONIA MÓVEL
Por meio das duas principais plataformas de serviço oferecidas 
pela TIM – Infinity (pré-pago) e Liberty (pós-pago) – a compa-
nhia apresentou conceitos que reformularam a telecomunica-
ção nacional. Em 2013, a TIM lançou uma oferta única para os 
clientes dos planos pré-pago e controle, a Infinity Web + Torpe-
do, que combina SMS e internet ilimitados por R$ 0,75 por dia 
de uso. O Infinity Web e o Infinity Torpedo continuam disponí-
veis individualmente. Outro destaque em oferta de serviços foi o 
lançamento do TIM Music, que fechou o ano com 250 mil usu-
ários e mais de 32 milhões de músicas baixadas.

ULTRA BANDA LARGA FIXA (LIVE TIM)
Lançado em 2012 nos estados de São Paulo e do Rio de Janei-
ro, a ultra banda larga Live TIM fechou o ano de 2013 com mais 

de 60 mil usuários em domicílios e escritórios. A grande maioria 
dos clientes possui o plano de 35 Mb e, o restante, o plano de 
50 Mb. Ao final de 2013, a Live TIM tinha mais de 9.500 pré-
dios conectados, com uma área de cobertura de, aproximada-
mente, 1,1 milhão de domicílios.

INTERNET MÓVEL
A TIM adicionou novos planos de dados a seu portfólio, seguin-
do o crescimento da demanda por internet móvel. Dessa for-
ma a companhia lançou o Liberty Web 1GB e o Liberty Web 3G, 
planos ideais para usuários com aparelhos de última geração e 
ainda compatíveis com a tecnologia 4G, cuja operação se ini-
ciou em 2013. Já visando os clientes Liberty Express, a TIM lan-
çou o Liberty Express 600 Mb, o Liberty Express 1GB e o Liberty 
Express 3GB. O sucesso da operação 4G se traduz na base de 
clientes alcançada em 2013: 405 mil usuários.

SOLUÇÕES CORPORATIVAS
A Live TIM lançou, no final de 2013, uma nova oferta para o seg-
mento business, a Live TIM Empresas. O serviço assegura uma 
navegação de alta velocidade para fornecer uma experiência di-
ferenciada com o preço mais competitivo do mercado. A com-
panhia lançou também o plano Liberty Empresa Controle, que 
auxilia os clientes no controle de custos com serviços de teleco-
municações, evitando surpresas com altas faturas. 

PORTFÓLIO DE SMARTPHONES
Em 2013, a TIM foi  a operadora que mais vendeu 
smartphones e tablets do mercado. A companhia também  
lançou os esperados aparelhos da Apple no Brasil: o iPhone 
5S e o iPhone 5C. Outros eventos nas lojas da TIM marcaram 
o lançamento do Samsung Galaxy Note 3. No mesmo ano, no 
quarto trimestre, a TIM também lançou o novo smartphone  
da LG, o LG G2. É importante ressaltar que todos os aparelhos 
vendidos pela TIM são desbloqueados e não possuem contrato 
de fidelidade (sem política de subsídio). 
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SUSTENTABILIDADE
Gestão comprometida  
com o desenvolvimento  
sustentável

GESTÃO AMBIENTAL

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A questão das mudanças climáticas é estratégica para a TIM em 
seus negócios. Por conta disso, a companhia monitora suas emis-
sões de GEE como forma de se antecipar aos desafios que o tema 
apresenta e à crescente demanda da sociedade.

Desde 2008, a operadora elabora o seu inventário de emissões 
de GEE, importante ferramenta de gestão interna, com base nas 
orientações do GHG Protocol e nas diretrizes do Painel Intergover-
namental sobre a Mudança do Clima (IPCC, em inglês).

Em 2013, o inventário de GEE da TIM foi assegurado, pelo ter-
ceiro ano, de acordo com análise de prestador independente, 
medida que garante mais transparência e confiabilidade às in-
formações e que rendeu, pela segunda vez consecutiva, o selo 
ouro GHG Protocol. 

ELETROMAGNETISMO
As Estações Radiobase (ERBs), estruturas necessárias para  
o funcionamento do serviço telefônico móvel, geram impac-
tos tanto na implantação quanto na emissão de radiação ele-
tromagnética. No entanto, estudos desenvolvidos pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) apontam que não há indícios 
suficientes até agora de que o uso de celulares represente pe-
rigo à saúde, desde que sejam observados os limites e as nor-
mas de precaução.

A TIM entende que a busca por uma gestão mais sustentável 
traz transparência e eficiência aos processos da empresa, bem 
como permite a implantação de negócios conectados às deman-
das da sociedade e de seus públicos de interesse.

Em 2013, o comparti lhamento de acesso à rede 4G 
(RAN sharing), o projeto-piloto de small-cells, as estações  
climáticas virtuais (que utilizam informações coletadas pela 
rede móvel de telefonia para traçar um mapa meteorológi-
co virtual) e o monitoramento de chuvas por meio da insta-
lação de pluviômetros em antenas da TIM são iniciativas que 
contribuíram para o desenvolvimento de alternativas inova-
doras, criadas a partir da expertise da companhia, alinhadas  
à busca por uma atuação mais sustentável.

A criação do Instituto TIM também merece destaque por ter in-
tegrado à estratégia de investimento social privado da compa-
nhia a tríade que compõe o cerne de seu negócio: ciência, tec-
nologia e inovação.
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Mesmo assim, a TIM monitora constantemente as emissões de 
radiação das ERBs, garantindo a segurança dessas estruturas 
em relação à sociedade. Os cálculos e as medições consideram 
os casos de estações compartilhadas, em que são avaliados os 
parâmetros técnicos de transceptores e antenas de outras ope-
radoras. Dessa forma, a emissão de radiação eletromagnética 
da companhia está de acordo com o patamar de segurança re-
gulamentado pela Anatel.

GESTÃO DE RESÍDUOS
Além de buscar minimizar a produção de resíduos, a TIM incen-
tiva a coleta diferenciada, a recuperação e a reciclagem em suas 
atividades. O Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGR) 
atua sobre toda a organização, tendo como uma de suas inicia-
tivas a coleta seletiva. Os celulares, seus acessórios e baterias 
portáteis descartados, além de pilhas, são coletados e encami-
nhados para destinação adequada, por meio dos programas Re-
carregue o Planeta e Papa-Pilhas.

Em 2013, os destinos dos resíduos gerados pela companhia fo-
ram aterro sanitário e reciclagem. Durante o ano, foram geradas 
709,8 toneladas de resíduos pela empresa, das quais 314,08 
toneladas (44,9%) foram de resíduos perigosos e 395,70 tone-
ladas (55,75%) foram de resíduos não perigosos. Todo o mate-
rial produzido, ou seja, 100% são recolhidos e transportados por 
empresas especializadas do ponto de coleta até o destino final.

ENERGIA
A TIM consome energia, essencialmente, através da rede elétri-
ca, que representa 96,4% do total, sendo o restante consumi-
do pela frota própria e por geradores de energia. Para reduzir 
o consumo energético, a companhia desenvolve medidas edu-
cativas de conscientização do público interno nos escritórios 
administrativos, além de ações de manutenção predial, como 
redução do horário de funcionamento dos equipamentos de re-
frigeração e elevadores.

Outra ação de redução do consumo é a melhoria da capacidade 
de operação, por meio da qual a TIM deu continuidade ao projeto 
de Modernização e Swap em 2013. Ele consiste na substituição 
dos equipamentos de acesso por modelos mais modernos e efi-
cientes, sendo que cerca de 60% da rede foram modernizados. 
O acordo de RAN sharing da TIM também possibilita a redução 
de energia, estimada em 37%, entre outros benefícios ambientais.

A TIM incentiva a coleta  
seletiva, a recuperação e a 
reciclagem de resíduos. Aparelhos 
celulares, acessórios e baterias, 
além de pilhas, são coletados  
e encaminhados para destinação 
adequada, por meio dos programas 
Recarregue o Planeta e Papa-Pilhas
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DESEMPENHO SOCIAL

A TIM investe em programas de educação e qualificação,  
visando garantir a preparação do seu quadro de colaboradores 
e tendo em vista os desafios e cenários futuros, bem como os 
avanços tecnológicos e mercadológicos. As principais ações são:

• Programa de Graduação, que facilita o acesso  
ao ensino superior para 120 colaboradores;

• Formação Internacional, que leva colaboradores  
a experiências no exterior;

• Treinamentos técnicos específicos, que focam na 
qualificação técnica e na atualização para a execu-
ção na função designada;

• Treinamentos institucionais, que proporcionam a am-
bientação do colaborador à empresa.

Em 2013, foram investidos R$ 14,5 milhões em programas  
de educação corporativa oferecidos aos funcionários.  
Além disso, a TIM beneficia 479 colaboradores com o financia-
mento à educação formal, o que totalizou um investimento de 
R$ 703,6 mil.

O quadro de funcionários da companhia contava com 12.870 
colaboradores ao fim de 2013, sendo 12.167 empregados dire-
tos, 381 aprendizes, 306 estagiários e 16 terceirizados.

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO: INSTITUTO TIM

Fundado em julho de 2013, o Instituto TIM surge para conso-
lidar a estratégia de investimento social privado da companhia, 
com foco em ciência, tecnologia e inovação. A sua atuação está 
definida com base em quatro pilares: ensino, aplicações, inclu-
são e trabalho.

O Instituto TIM investe em projetos inovadores, promove a for-
mação de professores da rede pública, apoia museus e centros 
de ciência e tecnologia, e cria e democratiza estratégias e recur-
sos didáticos, que contribuem para o ensino de Ciências e Ma-
temática para crianças e para a formação técnica de jovens. Os 
investimentos do Instituto, em 2013, alcançaram 288 cidades 
e cerca de 100 mil pessoas. 

Entre os principais projetos estão: O Círculo da Matemática no 
Brasil, TIM Faz Ciência, TIM TEC, Zeladoria Urbana Participati-
va (ZUP), Mapas Culturais, Agentes da Transformação, Ciência 
sem Fronteiras e Pastoral da Criança. 

Para saber mais sobre a atuação do Instituto TIM e seus proje-
tos, acesse www.institutotim.org.br.
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SELO FSC

PRINCIPAIS  
RESULTADOS OBTIDOS 
PELA TIM EM 2013

da população urbana  
no Brasil atendida  
pela tecnologia GSM, em 
3,4 mil cidades

população urbana do 
Brasil abrangidos pela 
tecnologia 3G

população urbana do 
Brasil abrangidos pela 
tecnologia 4G

39,6 milhões
de novas linhas (adição bruta)

12MIL

de cobertura  
de dados por GPRS

investidos  
em infraestrutura 
e rede

O Ebtida atingiu 
R$ 5,2 bilhões,  
um crescimento  
de 4% na 
comparação anual

pontos de vendas  
em todo o país

3G 4G

GSM

2,1 milhões
horas de treinamento

12.167
5.278 6.889

HOMENS MULHERES

R$3,5

27%

FUNCIONÁRIOS 
DIRETOS


